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L’abocament de deixalles i
objectes voluminosos al
carrer ha augmentat a
Berga en els últims mesos i
preocupa l’Ajuntament.
Per això, el consistori ha
advertit la ciutadania que
aquesta acció pot ser mo-
tiu de sanció, tal com apa-
reix tipificat en l’ordenan-
ça de via pública, i ha re-
cordat que els berguedans
disposen de dos serveis
per despendre’s d’aquests
tipus d’objectes.

D’una banda, el consis-
tori fa referència a la dei-
xalleria del polígon indus-
trial de La Valldan. En
aquest cas, l’espai es desti-
na exclusivament a
aquest tipus de deixalles,
però la responsabilitat de

traslladar-les-hi recau di-
rectament en la ciutada-
nia.

Si la idea de la deixalle-
ria no convenç, els usuaris
tenen l’opció del servei de
recollida que l’Ajunta-
ment té contractat a tra-
vés de Containers del Ber-
guedà SL. Aquest servei es
porta a terme el primer di-
mecres de cada mes, ex-
cepte quan és festiu, que
en comptes de dimecres es
fa l’endemà. En aquest
sentit, els usuaris dispo-
sen d’un número de telè-
fon (93 821 45 55) al qual
s’han d’adreçar per con-
cretar la recollida. Un cop
feta la petició, els usuaris
han de traslladar perso-
nalment les deixalles al
punt de la via pública acor-
dat prèviament per telè-
fon. ■

Berga fa una
crida a utilitzar
la deixalleria

Marc Canturri
BERGA

a La presència d’objectes pesants als
contenidors ha crescut darrerament

Alguns objectes voluminosos que s’han trobat últimament
a Berga, al passeig de les Estaselles ■ AJ. DE BERGA

“Volem reformar
el carrer Raval”

Nicolás Viso ALCALDE DE BAGÀ (Compromís per Bagà)

Mar Vicente
BAGÀ

a arribar a l’alcaldia fa 12
anys. Quin balanç en fa?
Comença a fer uns quants
anys... Fa lleig que jo ho di-

gui però crec que han estat posi-
tius. Una de les qüestions impor-
tants era obrir una nova via de cir-
culació, que en diem de circum-
val·lació, que va permetre tancar el
trànsit rodat a la nostra artèria co-
mercial, el carrer Raval. Va ser una
de les actuacions que marquen
una diferència més pronunciada
amb el Bagà d’abans.

Quina és la prioritat del mandat?
Tot i el moment complicat econò-
micament i de gestió dels ajunta-
ments, l’actuació principal seria la
reforma del carrer Raval, per fer-lo
més agradable. Ara no deixa de ser
un carrer amb dues voreres i amb
part central asfaltada, i voldríem
fer-lo de plataforma única. La fina-
litat prioritària és la renovació dels
serveis perquè estan deteriorats
perquè són carrers molt vells. Te-
nim el projecte executiu fet des de
2009 i ara s’haurà d’adequar pel
que fa a preus. Aquest és el projec-
te que necessita Bagà.

Està sanejat econòmicament l’Ajun-
tament per fer aquesta obra?
Mai està prou sanejat, però a Bagà
en el tancament de 2015 l’endeu-
tament està a l’entorn del 30%.
Hem tancat amb un romanent de
tresoreria positiu. I ens permet en-
deutar-nos per afrontar l’obra.
Igualment, cercarem subvencions.

Què ha aportat la declaració de la
Fia-faia patrimoni mundial?
El fet que surtis en un catàleg tan
important com el de béns immate-
rials de la Unesco és importantís-
sim i diu molt de la nostra festa an-
cestral, que hem sigut capaços de
mantenir i que no s’hagi perdut.
Ara farà tot just un any del nome-
nament i ens ha posat al top ten, al
primer nivell de festes reconegu-
des i patrimonials. Estic molt con-
tent i orgullós de la meva vila. El
2010 la Generalitat ja la va nome-
nar festa patrimonial d’interès na-
cional. Són dos nomenaments
molt importants. I és una respon-
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PATRIMONI · “El nomenament de la Unesco és una responsabilitat. No
podem desvirtuar la festa de la Fia-faia” ECONOMIA · “Calen ajudes perquè
els joves que estudien i es preparen a Barcelona tornin al Berguedà”

sabilitat. No podem desvirtuar la
festa. Hem de mantenir l’essència
i hem de fer recerca perquè el que
ens ha portat on som és mantenir
les tradicions.

És suficient la proposta de desdo-
blament de l’eix Llobregat?
Jo sempre n’he estat un defensor i
ara no canviaré. Hi ha una consi-
deració que de vegades oblidem i
és que és un eix europeu. No el de-
fensem com l’hem de defensar. Em
fa la sensació que això de fer dos
carrils de pujada el divendres i dos
el diumenge de baixada està més
fet per a la gent que puja a esquiar
que no pas per al desenvolupa-
ment econòmic del Berguedà.

L’economia necessita empenta?
Al Berguedà tenim un índex de po-
blació amb una edat avançada i
des de les administracions supra-
municipals ens han de donar més

mecanismes de desenvolupament
econòmic. Està molt bé el sector
turístic, és un motor important,
però no és suficient. Calen ajudes i
facilitats perquè els joves que estu-
dien i es preparen a Barcelona tor-
nin al Berguedà. Cal que tinguem
una perspectiva de futur al nostre
territori amb activitat econòmica
que faci que els joves es puguin
quedar a treballar al Berguedà.

Com veu el procés d’independèn-
cia de Catalunya?
La veritat, el veig molt perillós. No
amago que no sóc independentis-
ta, però crec que s’ha fet tan mala-
ment que al final també m’hi tor-
naré. Hauríem d’avançar cap a la
participació de la ciutadania en la
presa de decisions. Cal fer un pro-
cés participatiu sigui com sigui.
Però hem entrat en un bucle de
pim-pam-pum i els ajuntaments
estem al mig. ■

Alcalde des
del 2004 i
regidor des
del 1995
Nicolás Viso va ac-
cedir a la política lo-
cal quan va entrar
com a regidor a
l’Ajuntament el
1995. És alcalde de
Bagà des del 2004.
Explica que durant
quatre anys i mig va
tenir dedicació ex-
clusiva a l’Ajunta-
ment, coincidint
amb l’època en què
es podien tirar en-
davant més projec-
tes. “Va ser profi-
tós”, diu. Però el
2013 es va reincor-
porar a la seva feina
al túnel del Cadí, fei-
na que combina
amb l’alcaldia. As-
segura que li agrada
molt la política mu-
nicipal però que mai
l’ha atret fora del
món local.

Nicolás Viso, alcalde de Bagà ■ EPA

El Teatre de l’Aurora
d’Igualada programa per
aquest Nadal la segona
edició del cicle Km 0, una
iniciativa que vol donar
més visibilitat i apropar al
públic les companyies
anoienques que fan teatre
familiar.

El cartell presenta l’es-
pectacle Sempre de va-

cances, de la companyia
2princesesbarbudes (26 i
27 de desembre), basat en
el seu disc homònim, amb
les orenetes com a eix te-
màtic. L’altra proposta del
cicle és l’espectacle Maure
el dinosaure, de Teatre Nu
(dies 7 i 8 de gener). El pro-
grama també inclou diver-
ses activitats paral·leles
que permetran conèixer
aquestes companyies de
portes endins. ■

Òscar López / Infoanoia
IGUALADA

Teatre familiar de
Km 0 a Igualada


